VI. ERANSKINA
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN ESPAINIAR SISTEMARA
SARTZEKO KONTRATUAREN LUZAPENA
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN ESPAINIAR SISTEMARA SARTZEKO KONTRATUAREN
MODALITATEAN (GUTXIENEKO IRAUPENA: URTEBETE BAT)
IRAKASLE-IKERTZAILEEN ARLOKO ERREKTOREORDEARI

________________________________________ jaunak/andreak, ikertzaile nagusi gisa
ESKATZEN DIO
Luza

dadila

__________________________________________

jaunarekin/andrearekin

sinatutako kontratua, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren espainiar sistemara sartzeko
kontratuaren modalitatean, Zientzia eta Teknologiaren legearen 22. artikuluak aurreikusita
bezala.
Luzapena ____________ egunean hasi eta ____________ egunean amaituko da.

Ikertaldeko IN edo unibertsitate
institutuko zuzendaria

Sinadura:

Ukitutako ikertzailea

Sinadura:
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KONTRATUAREN FINANTZAKETAREN XEHETASUNAK
______________________________________
kontratuaren

ikertzaile

jaunaren/andrearen

luzapenera bideratuko den kopuru osoa ________ eurotakoa da

(1.oharra), ondoren adierazten diren organikoetan dagoena:
ALDIAK (2.oharra)
ALDI KOP.

HASIERA DATA AMAIERA DATA

IAE BALIDAZIO
(4.oharra)

AURREKONTU DATUAK ( 3.oharra)
ITRBren Kodea

ORGÁNIKOA

FUNT.

EKON.

PROIEKTUAREN KONTRATAZIORAKO
KREDITUA
AMAIERA DATA

KOFIN%

HURRENKERA

ORGAN

IAEren

OHARRAK

O.E

BALIOZKOTZEA: ______ (BAI/EZ)
IAEan NORK GAINBEGIRATUA: _________________________________ BERRIKUSTE DATA:
KREDITU ERRESERBAren esp. zk.: _________________
ERRESERBATUTAKO ZENBATEKOA: ___________________€

IAEren OHARRAK:

Ikerketaren arloko errektoreordeak onetsia:

José Luis Martín González
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INFORMATU BEHARREKO EREMUEN ESANAHIA

1. oharra: Lan kontratuaren kostu osoa.

2. oharra: Finantzaketa aldiei buruzko datuen blokea

1. Kontratuaren finantzaketaren tarte ezberdinei buruzko datuak biltzen ditu, kostu aldiak deritzegunak, eta batzuk eta
bestean arteko aldea dira organiko finantzatzaile ezberdinak eta/edo horietako bakoitzak bere gain hartutako
finantzaketa portzentajeak

2. Tarteok beti ere hil naturalarekin bat definituko dira.
3. Tarteari dagozkion eremuak informatuko dira soilik tarte horretan kontratuaren finantzaketan parte
hartzen duen lehenengo organikoari dagokion lehenengo errenkadan.

4. Aldi kop.: Tarte bakoitzari dagokion identifikazio zenbakia (ikus finantzaketa tartean kontzeptuaren
azalpena).

5. Hasiera data: Tartearen hasiera data
6. Amaiera data: Tartearen amaiera data.
3. oharra: aurrekontu datuen blokea: Kontratuaren kostua kontabilizatzeko behar den aurrekontu informazioa jasotzen da,
unean uneko kostu epe bakoitzean.

1. Organikoa-funtzionala-ekonomikoa: Organikoaren aurrekontu saila osatzen duten digituak hartzen ditu, bertan

kontabilizatzen delarik kontratuaren kostua. Datu multzo horri “organiko edo BGG” esan ohi zaio, lan kontratuaren kostua
finantzatzen duen proiektu edo kontratu zientifikoaren aurrekontu adierazpen gisa.
Kontratuaren kostua kontabilizatzeko behar den aurrekontu informazioa jasotzen du proiektu edo kontratu zientifikoaren
organikoan.
Proiektu edo kontratu zientifiko bererako beste organiko bat balego, esate baterako PES bada, finantzaketa koadroaren
bigarren errenkadan jasoko da.
Kontratuaren finantza kidea bada ikertalde aitortu bat, horren organikoa jasoko da bigarren edo hirugarren errenkadan.

2. PROIEKTUAREN amaiera data: Lan kontratua finantzatzen duen proiektu edo kontratu zientifikoa noiz amaitzen den
jasotzen du.
Data honekin adierazten da noiz arte izango den erabilgarri finantzaketa, lan kontratua finantzatzeko

3. Kontrataziorako kreditua: organiko bakoitzak finantzatzen duen zenbatekoa.
4. Baterako finantzaketaren %: Adierazten du aldi baterako kontratuak duen kostuaren zer atal hartuko duen organiko
bakoitzak epe eta aldi bakoitzean.

Aldi bakoitzean adierazitako ehunekoen batura % 100a behar da izan.

5. Hurrenkera: Bi organiko ala gehiago egonez gero, ordena zein den ezartzen du.
Lehenengo gastatu nahi den organikoak "1" eraman behar du, hurrengoak "2" eta horrela hurrenez hurren.
"X" jarriko da organiko zehatz bat lehenengo gastatu nahi ez denean, hau da, finantzaketa portzentajeak mantendu nahi
direnean.

4. oharra: IAEren baliozkotze blokea: IAEn egindako baieztapenei buruzko informazioa jasotzen du.

1. IAEren O.E.: Ikerketaren arloko Errektoreordetzak aurrekontu datuen inguruan egindako berrikusketak jasotzen ditu.
2. Oharrak: Halakorik eginez gero, oharren atalean jaso direnen artean identifikatzen duen erreferentzia adieraziko da.
3. Baliozkotzea: IAE k BAI edo EZ adieraziko du, lan kontratua finantzatzeko eskarian adierazitako organikoaren
erabilgarritasunari egindako berrikusketaren arabera.
Honako alderdi hauetan zehaztuko da:
 Organikoan den finantzaketaren indarraldia: proiektu edo kontratu zientifikoarekiko eta, hala behar izanez gero, kontratu
zein proiektuak amaituta, ordura arte gastatu ez den proiektu edo kontratu zientifikoaren aurrekontua itzuli behar den.
 Espedientean erreserbatuta dagoen zenbatekoak kontratazioa egiteko beste izan behar du.

4. Oharrak: IAEk emango ditu behar izanez gero eta, nolanahi ere, baliozkotzeari uko egin bazaio, uko honen arrazoiak
azaldu behar dira.
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